Technické
informace
JEDNOSLOŽKOVÉ POTISKOVÉ BARVY
Tyto jednosložkové teplem tvrzené barvy mají široký rozsah aplikací a byly
speciálně vyvinuty s ohledem na některé důležité vlastnosti. Tyto zahrnují
snadnost tisku, dobrou přilnavost, tvrdost, odolnost proti seškrábáni,
tepelnou odolnost a odolnost mnoha typům rozpouštědel, která pokrývají
desku při výrobě. Jsou vhodné k použití na pájecí straně desek, vyhovují
běžným normám a odolávají běžným systémům pro odstraňování tavidel
na bázi alkoholů nebo halogenových hydrokarbonů.
Barevná škála

Potiskové barvy pro servisní potisk desek plošných spojů jsou k dispozici v
těchto barvách:
XZ81
XZ83
XZ84
XZ85

bílá
žlutá
černá
černá - nevodivá

Technická data a doporučený technologický postup:
Sítotiskové stroje

Vhodné pro ruční, poloautomatické a plně automatické sítotiskové stroje.

Síta

Fotografická síta, syntetická, 100-120 vláken/cm, polyuretanové stěrky.

Ředění

Pro většinu aplikací postačí ředění 2-3% ředidla XZ42.

Sušení

Konvekční pec (s cirkulací vzduchu)
Infračervená pec

Odolnost

Plně vytvrzená barva je odolná většině masově používaným pájecím
technikám, systémům odstraňování tavidel a všem rozpouštědlům obecně
užívaným ve výrobě desek plošných spojů.

Čistění

Univerzální čistič 11-00 nebo čistič XZ46

30-60 min. při 140-150°C
5-10 min. při 160°C

Tyto barvy jsou vytvrzovány a je tedy velmi obtížné jejich odstranění po
vytvrzení. Doporučujeme proto pečlivě kontrolovat desky před vytvrzením
barvy, kdy je možné tuto snadno odstranit čističi XZ46 nebo 11-00.
Skladování

T033/1

Skladovat na chladném místě 10-25°C. Doba skladování: 18 měsíců.
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Balení

XZ81
bílá
XZ83
žlutá
XZ84
černá
XZ85
černá - nevodivá
XZ42
ředidlo
XZ46
čistič sít
11-00 univerzální čistič sít

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
5l
5l
5l

CESN5034
CESN5023
CESN5031
CESN5033
CDSN4004
CDSN4008
CDSN4000

DODAVATEL PRO ČR a SR:

Doložka
Tyto informace byly pečlivě sestaveny na základě praktických zkušeností a
důkladných laboratorních testů. Přesto vlastnosti výrobků a jejich vhodnost pro konkrétní aplikaci zákazníka
závisí na podmínkách použití materiálu pro potisk. Doporučujeme, aby si zákazníci sami ověřili, zda výrobek
splní všechny jejich požadavky před nasazením do výroby. Vzhledem k tomu, že nemůžeme předvídat, ani
kontrolovat podmínky, za nichž jsou naše výrobky používány, není tudíž možné zaručit jejich
výkon.Podmínky prodeje se řídí našimi standardními obchodními pravidly.
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